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I Venstre agerer vi grundlæggende ud fra et liberalt
værdisæt. Det er platformen for det, vi vil.

der giver den bedste sammenhængskraft og ejerskab i
samfundet.

I det daglige politiske arbejde, vil vi gerne kendes på, at
vores værdier kan ses heri.

I det følgende afsnit skildrer vi vores syn på alle de
forskellige områder inden for det kommunale virke. Dette
selvfølgelig med afsæt i vores liberale værdier.

Vi vil også komme i situationer, hvor vi skal tænke nyt,
tænke kreativt og prøve noget af.
Landdistrikter
Hvad der er det gode liv for den enkelte, skal ikke afgøres
af Kommunen, derfor vil vi give den enkelte muligheden
for at forme sit eget liv. Vores værdisæt vil stadig være
nedenstående.
Fordi vi tror på, at:
• Det enkelte menneske er den bedste til at træffe
beslutninger, der angår dem selv.
• Beslutninger der træffes så tæt på den enkelte som
muligt, er den bedste garanti for at beslutningen er den
mest holdbare.
• Decentralisering giver frihed og selvbestemmelse i
lokale organisationer og institutioner.
Det er derfor:
• Vi bakker op om valgfrihed
• Vi bakker op om det frie initiativ og virkelyst
• Vi bakker op om lokalt ejerskab og beslutningskraft
• Vi bakker op om, at der fortsat er udvikling i vores
mange lokalområder
• Beslutningskraft tæt på den enkelte borger, et sundt
foreningsliv, et erhvervsliv der trives, samt et samfundssyn, hvor vi er opmærksomme på hinanden, er
forudsætningerne for det bedste samfund
Venstre har altid, blandt andet via plads til lokale forskelligheder, og frihed under ansvar, stået for de værdier,

• Assens Kommune – med de godt 41.000 borgere - har
en fin befolkningsbalance mellem vore centerbyer og
landdistrikterne omkring dem.
•B
 efolkningen er delt ca. 50/ 50 mellem center byerne
og ”de små byer og landdistikterne”.
•B
 åde landsbyerne og centerbyerne skal trives og
vokse, og hver især blive attraktive for bosætning,
for arbejdspladser, den sociale bæredygtighed og på
uddannelsesområdet.
•N
 ærmiljø skal trives og vokse – faktisk blive et stærkt
aktiv, når det handler om social bæredygtighed, trivsel
og måske i virkeligheden - gode læringsdannelser.
• F rivillighed trives i bedste velgående i landsbyerne –
derfor skal vi styrke og hjælpe frivilligheden på vej.
Uddannelse – fra 0 til ”flyvefærdig”
• På uddannelsesområdet ønsker Venstre det decentrale
skolesystem styrket, det giver tryghed, at skolen ligger
”tæt på eget hjem”, tæt på naboerne, legekammeraterne og de venskaber, der skabes og trives for
børnene i de tidlige år. Børnene skal bruge dagen på
skole og undervisning – ikke på transport i bus og bil.
•D
 et er vigtigt, at vi har de tilbud, kommunal/ privat
dagpleje – vuggestuer/ børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser, som de unge grundlæggende skal have
for at blive ”flyvefærdige”.
•D
 et er vigtigt, at vi fra 0 til ”flyvefærdig” håndterer
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børn og unge med hensyn til trivsel, sundhed, sociale
færdigheder, minus mobning o.s.v.
Bosætning – boliger til unge – lejeboliger/
almennyttige til enhver
• Vi ønsker tilflytning til Kommunen.
• Boligpræferencer skifter over perioder på grund af
økonomi, demografi m.v. Derfor vil Venstre i Assens
Kommune skabe et endnu bedre udbud af både
velegnede byggegrunde og lejeboliger, herunder almennyttige boliger til både unge og ældre.

• Venstre mener, det er vigtigt at tænke endnu mere
frivillighed ind i fremtiden.
Vi vil se de frivillige som forskellige former for resurser
med de kompetencer, de har
• Det – at man er medlem af frivillige foreninger – skaber
netværk, som i den bedste verden skal bruges positivt,
gerne i en retning, hvor det måske på sigt kan blive
jobskabende – både for den frivillige og den ledige
• Frivilligheden kan være med til at skabe livsglæde og
indhold i mange menneskers liv, både for de frivillige og
dem, der får glæde af de frivillige

• Gode muligheder for at kunne leve et aktivt sports- og
kulturliv

Politik handler om 2 ting:

• Det giver den frihed, Venstre står for

Politik handler om holdninger, og det handler om at forsøge
at se ind i fremtiden.

Turisme – erhverv

Hvis vi ikke forsøger at se ind i fremtiden, kan vi ikke
påvirke fremtiden med Venstres og den liberale holdning.

• Venstre vil – med udgangspunkt i erhvervsvenlighed og
gode rammevilkår for vore virksomheder – arbejde på, at
der skabes flere arbejdspladser i det private erhvervsliv.
• Tilgængelighed til nye og egnede erhvervsarealer
skal styrkes i Assens Kommune, og vore bestående
erhvervsvirksomheder skal bistås, så de ønsker at blive
og udvikle virksomheden.
• Her er der med planloven i hånden, mulighed for at
dyrke vækstpotentialet i både landområderne og byerne.
• Vi har gode og velfungerende butikker, derfor kan vi kun
appellere til, at kommunens borgere handler lokalt.
• Vi er blandt de kommuner der har de fleste turistattraktioner, derfor vil vi fremhæve, og sætte disse i front
Frivillige/ frivillighed – generelt
• Mange dele af vores samfund, kan kun fungere ved
hjælp af frivillige.

Derfor er valgprogrammet KV 17-21 Venstres forsøg på
at vurdere fremtiden og de problemstillinger og opgaver,
der venter.
Det er samtidig tanken med vores valgprogram, at vi en
gang imellem stopper op – med det formål at se, hvordan
verden ser ud omkring os. Holder vores valgprogram? Eller
skal der justeres.
Vi vil derfor ”stoppe op” mindst en gang årligt – i december og januar vil vi løbende i samarbejde med Venstres
medlemmer foretage en vurdering af vores valgprogram.

